
عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

هنادي  محسن  مهدي . م.م الذوات اعاله  -1 
كلٌة الصٌدلة/جامعة البصرة  

عبد الحسٌن حبش عواد. د.ا  -2 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/جامعة البصرة  

خلٌل اسماعٌل الحمدي. د.ا - 3 

كلٌة الطب/جامعة البصرة  

استعمال المضاد الحٌوي 
Ciprofloxacin   السبروفلوكساسٌن

فً  معالجة بعض اصابات اللٌشمانٌا  
 الجلدٌة  فً محافظة البصرة

A61K39/00 2/1/2014  3741 645 

عصام محمد علً شاكر    . د.ا- 1 الذوات اعاله  
نغم شاكر تركً سلمان . د.ا -2 

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم / جامعة بغداد   

محلل لقٌاس التعكرٌة  والبعثرة 
الضوئٌة من على سطوح البلورات 

 بتقنٌة الحقن الجرٌانً  المستمر

G01J21/00 2/1/2014  3742 646 

محمد حمزة دحام المعموري   . د.ا-1 الذوات اعاله  
كلٌة هندسة المواد/   جامعة بابل   

علً ابراهٌم مسلم الموسوي. م-2  
قسم المكائن والمعدات/بابل/المعهد التقنً  

زٌادة مقاومة المواد المركبة 
البولٌمرٌة لدرجات الحرارة العالٌة 
باستخدام الطالء بمادة رابع اوكسٌد 

 االنتٌمون

C08C19/30 5/1/2014  3743 647 

وزارة العلوم 
دائرة /والتكنولوجٌا 

 التخطٌط والمتابعة

محمد  شعالن عٌسى.فٌزٌاوي اقدم -1  
بهاء طعمة جٌاد. د.ا-2  

فٌزٌاوي علً زامل منشد-3  
جبار احمد عبدهللا   .فٌزٌاوٌٌن .ر-4  

   وزارة العلوم والتكنولوجٌا
 

تصنٌع موصل اومً ذو مقاومةواطئة 
جدا وشفافٌة عالٌة من مادة بدٌل عن 

االقنعة التقلٌدٌة المستخدمة فً تطبٌقات 
الخالٌا الشمسٌة والمتحسسات 

 الفوتوفولتائٌة

H01L33/00 5/1/2014  3744 648 

السٌد محمد سامً 
 احمد

 السٌد محمد سامً احمد
الموصل/المعهد التقنً/هٌئة التعلٌم التقنً   

 

G01I3/00 7/1/2014 الداٌنمومٌتر الهوائً  3745 649 

منجد عبدالباقً . د
 عمر النائب

 

منجد عبدالباقً عمر النائب. د  
دائرة المواد /وزارة العلوم والتكنولوجٌا

 الخطرة وبحوث البٌئة
 
 

 قماش بدالت القتال التموٌهٌة 
 
 
 
 
 

D06C23/02 
D06B1/16 

A41D29/00 

7/1/2014  3746 650 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

 محمد بشٌر اسماعٌل قاسم. ا-1 الذوات اعاله
قسم العلوم / كلٌة التربٌة /جامعة الموصل 

 الحٌاة
باٌولوجً اقدم زهراء ابراهٌم محمد الدباغ-2  

الشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات 
 الطبٌة

قسم السٌطرة النوعٌة/ فً نٌنوى   
 

 (البولٌوالن)انتاج السكر المتعدد 
الخالً من صبغة المٌالنٌن السوداء 

بواسطة عزلة محلٌة من الفطر 
Aureobasidium Pullulans. 

C13D1/00 
C13F3/00 
C13K1/00 

8/1/2014  3748 651 

 محمد بشٌر اسماعٌل قاسم. ا-  الذوات اعاله
قسم علوم /كلٌة التربٌة /جامعة الموصل  -1

 الحٌاة
الست اخالص رمضان مطر البدرانً-2  

قسم علوم الحٌاة/كلٌة العلوم/جامعة الموصل   
 

انتاج حامض الكلوكونٌك بواسطة عزلة 
 محلٌة من الخمٌرة

Pichia Kudriavzevili. 

C12P1/00 
C12Q1/00 

8/1/2014  3749 652 

المهندس علً 
 صاحب جبر

 المهندس  علً صاحب جبر   
مكتب الهندسً/ الكوفة /النجف االشرف   

 قرب مسجد الكوفة

.مانع التكهرب   H02H3/10 9/1/2014  3750 653 

خالد احمد عوٌد  .  د.م.ا-1 الذوات اعاله  
السٌد همام طه سلطان-2  

    قسم الكٌمٌاء/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل
 

انتاج اسفلت تبلٌط بمواصفات عالٌة 
من اسفلت القٌارة باستخدام مواد 

.متوفرة محلٌا  

C10C3/00 9/1/2014  3751 654 

محمد عبد اللطٌف . م
 احمد

 
 
 
 

محمد عبد اللطٌف احمد. م  
قسم هندسة االنتاج /الجامعة التكنولوجٌة 

 والمعادن
 
 
 
 

تصمٌم منظومة لتحدٌد صالحٌة 
.اسالك تقوٌم االسنان   

C23F13/10 9/1/2014  3752 655 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

  منٌر حمٌد السعدي.د -1 الذوات اعاله
  السٌد حاتم محمد محمود -2

 ةالكلٌة التقنً/هٌئة التعلٌم التقنً 
الزعفرانٌة/بغداد/  

لحام النقطة بطرٌقة الخلط االحتكاكً 
المطور باستخدام تصمٌم جدٌد ألداة 

.الخلط ومبدأ عمل جدٌد   

B23K20/12 14/1/2014  3753 656 

حازم اسماعٌل عبد الباري. م. ا-1 الذوات اعاله  
مركز بحوث التقنٌات /جامعة النهرٌن 

 االحٌائٌة
رشا عبد الحسٌن ماهود. م-2  

معهد الهندسة الوراثٌة /جامعة بغداد 
 والتقنٌات االحٌائٌة للدراسات العلٌا

 

طرٌقة جدٌدة لقٌاس تركٌز الحٌامن 
.فً االنسان   

A61B10/00 
G01N33/00 

16/1/2014  3756 657 

السٌد فالح كمال محمد-1 الذوات اعاله  
دائرة البحوث /وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

مركز تكنولوجٌا البذور/الزراعٌة   
سناء سالم نجم. م-2  
قسم /كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل

 الفٌزٌاء
مهدي عبد حمزة. د.م.ا-3  

الكلٌة /هٌئة التعلٌم التقنً 
قسم االنتاج النباتً/المسٌب/التقنٌة  

تصمٌم الٌة جدٌدة لمكافحة زهرة 
النٌل اكثر كفاءة واقل تلوثا للبٌئة عند 

.المكافحة  

A01M21/00 21/1/2014  3762 658 

باسم رحٌم بدر. م.م- 1 الذوات اعاله  
قسم علوم /كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى 

 التربة والموارد المائٌة
حمٌد خلف تركً السلمانً. د.ا-2  

قسم علوم /كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد 
 التربة والموارد المائٌة

 
 

 
 

فً  تطوٌر لطرٌقة تقدٌر الكلوروفٌل 
 (والكلً bو a)اوراق النبات

 اعتمادا على القٌم المستحصل من
SPAD Meterجهاز  

 

A01G7/00 22/1/2014  3764 659 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

سامر حامد مالك. م.م-1 الذوات اعاله  
قسم / جامعة القادسٌة كلٌة الهندسة 

 الهندسة المدنٌة
قٌس جواد فرٌح. د-2  

ولٌد عبد الرزاق عباس. د.م.ا-3  
قسم هندسة البناء / الجامعة التكنولوجٌة 

 واالنشاءات
 

استخدام االنابلكاٌت العراقً المحلً 
لتحسٌن  (بوزوالنً)كمضاف معدنً 

.خصائص الخرسانة   

C04B7/02 
C04B28/04 

C04B2111/00 

2/2/2014  3765 660 

سندس حمٌد . د
 احمد

سندس حمٌد احمد. د  
دائرة البحوث /وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 الزراعٌة

.العسل المدعم طبٌعٌا بالزنجبٌل  A23L1/00 
C07B63/00 
C07B47/00 

3/2/2014  3766 661 

 وزارة النفط
مركز البحث /

 والتطوٌر النفطً
  والذوات اعاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبد الكرٌم قاسم صادق. م.ر.م-1  
مركز البحث والتطوٌر النفطً/ وزارة النفط  

حسن عبد الكاظم علوان. م.م-2  
قسم الهندسة /كلٌة الهندسة / جامعة بغداد

 الكٌمٌاوٌة
م نازك نعمان محمود.ر.م-3  

مدٌر فنً  نصٌف جاسم محمد-4  
مركز البحث والتطوٌر النفطً/وزارة النفط   

طرٌقة إلزالة كل اشكال الكبرٌتٌد 
. الذائبة من سوائل الحفر  

C07K8/035 4/2/2014  3767 662 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

 غسان حمدان جمٌل. م - 1 الذوات اعاله
كلٌة الطب البٌطري/ جامعة دٌالى   

كامل سلمان جبر. د.أ- 2  
كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد   

هادي علوان محمد. د.م.أ- 3  
 خالد إبراهٌم مصطاف. م.م-4

 كلٌة الزراعة/ جامعة دٌالى 
 عباس عبود فرحان. د.أ- 5 

 عمار احمد سلطان. د.م -6
باٌولوجً عبد الوهاب عبد الرزاق .م-7  

 جبارة
كلٌة التربٌة العلوم /       جامعة دٌالى 

 الصرفة   

Calvatia Craniformis تقوٌم 

فً عالج داء القوباء , فاعلٌة الفطر 
 الحلقٌة

.فً االبقار Ringworm Disease 

A61K31/19 5/2/2014  3769 663 

اسماعٌل خلٌل الخطٌب . د.ا-1 الذوات اعاله  
كلٌة العلوم/ جامعة االنبار  

عدوٌة جمعة حٌدر. د.ا-2  
مركز /الجامعة التكنولوجٌة  

 النانوتكنولوجً وبحوث المواد المتقدمة
السٌد احمد مشعل محمد-3  

كلٌة العلوم/جامعة االنبار  

الموجات فوق الصوتٌة والنفط االسود 
تساهم فً انتاج جدٌد ال انابٌب نانوٌة 

.كاربونٌة متعددة الجدران   

B82B3/00 
C01B31/02 

 

6/2/2014  3770 664 

السٌد علً حمٌد 
 مإمن علً

 

 السٌد علً حمٌد مإمن علً
كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة مٌسان   

.واقٌة الشمس المستقطبة   
 

B60J3/06 
B64C1/14 

   G02B26/02 

11/2/2014  3773 665 

عصام محمد علً شاكر    . د.ا- 1 الذوات اعاله  

نغم شاكر تركً سلمان . د.ا -2 

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم / جامعة بغداد   

 
 
 
 

فوتومٌتر مصفوفة خطٌة ثمانٌة 
للسطوح للمنطقة المرئٌة وقٌاسات 

التعكرٌة بزواٌا مختلفة للتحلٌل 
.بالحقن الجرٌانً المستمر   

  

G01N21/00 17/2/2014  3778 666 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

طالب ماجستٌر ضٌاء اسماعٌل فزع-1 الذوات اعاله  
ماجد خضٌر عباس.د.م.ا-2  

/كلٌة الزراعة /جامعة بغداد  
 قسم علوم التربة والموارد المائٌة

 

.نفق تعرٌة التربة الرٌحً   G01M9/02 
G01N17/00 
G01N5/00 

23/2/2014  3785 667 

محمد علً جابر. د  
جاسم مهدي .د.م.ا

 االسدي
وزارة الصناعة 

/والمعادن   
الشركة العامة 

 للصناعات الورقٌة

محمد علً جابر  .د-1  
جاسم مهدي االسدي.د.م.ا-2  

مركز ابحاث البولٌمر/ جامعة البصرة   
مهندسٌن ذكاء عبد الكرٌم علً .ر-3  
خبٌر فٌزٌاوي سعٌد مندٌل حبٌب -4  
خبٌر كٌمٌاوي جمٌلة علً ٌاسٌن-5  

  /وزارة الصناعة والمعادن
  الشركة العامة للصناعات الورقٌة 

 

تكنولوجٌا عراقٌة إلنتاج الواح االثاث 
.من القصب   

E04C2/14 26/2/2014  3793 668 

حاتم محمد محمود.م- 1 الذوات اعاله  
قسم هندسة /  بغداد -الكلٌة التقنٌة

 القوالب والعدد
شاكر سكران حسن.د.م.ا-2  

قسم هندسة المكائن / الجامعة التكنولوجٌة 
 والمعدات

منٌر حمٌد طلٌفح.د-3  
 رئٌس جامعة كربالء

طرٌقة جدٌدة للحام النقطة االحتكاكً 
باستخدام الحشوة الخلفٌة وقضٌب 

.الضغط الدوار  

B23K1/00 26/2/2014  3794 669 

 الذوات اعاله
 
 
 

 
 

الست مٌاسة عبد علً كاظم-1  
المدٌرٌة العامة لتربٌة /  وزارة التربٌة 

 النجف
محمد جاسم محمد الخالدي.د.م.ا-2  

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة الكوفة   
السٌد حسٌن ٌاسر كاظم الفٌاض-3  

5ز / 503 د /محافظة النجف حً الرحمة  

.جهاز دفع الثقل   A63B13/00 27/2/2014  3795 670 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

 علً حمٌد مإمن 
 علً

 السٌد علً حمٌد مإمن علً
كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة مٌسان   

.حافظة قصاصة االظافر الالصقة  A45D29/02 
B23P11/00 

27/2/2014  3796 671 

 فارس صالح مهدي 
 الشٌخلً

 مدٌر فنً  فارس صالح مهدي الشٌخلً
شركة خطوط االنابٌب النفطٌة/وزارة النفط   

منظومة السٌطرة المتنقلة للقٌاس 
 والحماٌة للمواقع النفطٌة والغازٌة

F23N5/00 27/2/2014  3797 672 

المهندس عالء الٌج 
 سلطان

 المهندس عالء الٌج سلطان
شركة الصمود /وزارة الصناعة والمعادن 

 العامة للصناعات الفوالذٌة

استخدام غبار االفران فً تقوٌة المادة 
الرابطة لسقوف االفران فً مصانع 

 السباكة

C04B14/00 27/2/2014  3798 673 

اسٌل محمد حمزة .م
 عبود الخفاجً

اسٌل محمد حمزة عبود الخفاجً  .م  
وحدة /كلٌة الطب البٌطري/جامعة بغداد

 بحوث االمراض المشتركة

 

تحضٌر صبغة الجنطٌان البنفسجٌة  
 لتشخٌص الفطرٌات

A61K49/00 
B27K5/00 
C09D5/14 

2/3/2014  3799 674 

فاضل عطٌة . د.م.ا
 جٌاد

فاضل عطٌة جٌاد. د.م.ا  
قسم هندسة المواد/الجامعة التكنولوجٌة   

تحضٌر مادة سٌرامٌكٌة مقاومة 
للحوامض ذات التراكٌز العالٌة 

 باستخدام بدائل محلٌة
 

C01B21/068 
C23C18/12 
C04B33/04 

6/3/2014  3810 
 
 

675 

عصام محمد علً شاكر الهاشمً. د.ا-1 الذوات اعاله  
نغم شاكر تركً سلمان العوادي. د.ا-2  

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم /جامعة بغداد  
 

للتحلٌل  (ست قنوات )فوتومٌتر
 بالحقن الجرٌانً المستمر
AYAH 6S X4-6D-CFIA 

G01N11/00 
F15D1/00 

18/3/2014  3829 
 

 

676 
 

 

 الذوات اعاله
 
 

 
 
 
 

عصام محمد علً شاكر الهاشمً. د.ا-1  
نغم شاكر تركً سلمان العوادي. د.ا-2  

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم /جامعة بغداد  

محلل للحقن الجرٌانً المستمر 
بمصفوفة خطٌة من ست مصادر 

تشعٌع وبخلٌة شمسٌة واحدة لقٌاسات 
 التعكرٌة

 
 
 

G01N21/00 18/3/2014  3830 
 

677 
 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

عصام محمد علً شاكر الهاشمً. د.ا-1 الذوات اعاله  
نغم شاكر تركً سلمان العوادي. د.ا-2  

قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم /جامعة بغداد  

كٌمٌائٌة بصرٌة –منظومة الكترونٌة 
شبه تلقائٌة لتتبع وقٌاس البرٌق 

الكٌمٌائً باستعمال االلٌاف البصرٌة 
لنقل الضوء المتحرر خالل المسافة او 

.الزمن المطلوب للتتبع   
 

G01N21/00 
 
 

18/3/2014  
 

3831 
 

678 
 

جٌهان عبدالستار سلمان. د.م.ا- الذوات اعاله  
خولة جبر خلف. د.م.ا- 2   

قسم / كلٌة العلوم /الجامعة المستنصرٌة 
 علوم الحٌاة

 

تحضٌر اوساط زرعٌه محلٌة لتنمٌة 
 بكترٌا المعززات الحٌوٌة

A61K19/00 19/3/2014  3832 679 
 

محمد حمزة دحام المعموري.د.ا-1 الذوات اعاله  
هندسة المواد/جامعة بابل  

نهاد عبد االمٌر صالح. د.م.ا-2  
السٌد عدي حاتم رحٌم-3  

قسم الفٌزٌاء/ كلٌة العلوم /جامعة بابل   

 

بدلة مطاطٌة مركبة لوقاٌة العاملٌن 
فً وحدات االشعة السٌنٌة فً 

 XRayالمستشفٌات

G21F1/00 19/3/2014  3833 680 

 الذوات اعاله
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لإي ادور جورج  .م.ا-1  
بشري عبد هللا سلطان.م-2  

قسم الحاسبات/ كلٌة العلوم /جامعة بغداد  

استحداث طرٌقة هجٌنة اضغط 
 البٌانات باستخدام الرمز الزاحف

SHIFT ENCODER 

 -Run( ورمز طول التكرارات
                Length Coding(. 
 
 
 
 
  
 
 

H04L1/00 
G0621/00 

20/3/2014  3835 681 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

ضٌاء حسن حسٌن الحسٌنً. د.ا-1 الذوات اعاله  
 محبوبة عبد الغنً مصطفى           -. 
قسم الثروة / كلٌة الزراعة /جامعة بغداد

 الحٌوانٌة

تؤثٌر استخدام التقنٌة المغناٌسٌة للماء 
فً بعض الصفات االنتاجٌة والنوعٌة 
والتطور الجنٌنً لبٌض امهات فروج 
.اللحم وبعض الصفات  ما بعد الفقس   

 

A61B1/00 23/3/214  
 
 

3837 683 

حباٌب عبد الحسٌن الطائً. م.ا-1 الذوات اعاله  
بغداد /معهد تكنولوجٌا / هٌئة التعلم التقنً  

هادي سلمان الالمً. د.ا-2  
قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم/ جامعة البصرة  

غازي كمال سعٌد .د.م.ا-3  
كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة واسط   

 

تحضٌر وفحص طالء عراقً جدٌد 
 كمثبط للهب الحرائق

C08K5/00 
B27K5/00 

26/3/2014  3843 684 

السٌد محمد عبد هللا 
 جنجون

 
 
 

 السٌد محمد عبد هللا جنجون
/  حً  الحسٌن  الجدٌد / محافظة مٌسان 
13د  / 1ز  

 A63B21/00 جهاز تقلٌل نسبة من وزن الجسم
A63B23/00 

27/3/2014  3846 685 

داخل ناصر طه   .د.ا-1 الذوات اعاله  
قسم الكٌمٌاء/  جامعة بابل كلٌة العلوم  

فراس فاضل علً. م.م-2  
قسم /كلٌة التربٌة للبنات / جامعة االنبار 

 الكٌمٌاء
 
 
 
 
 

 

تصمٌم منظومة حقن جرٌانً جدٌدة 
لتقدٌر السٌرٌوم الرباعً باستخدام 

 صمام مبتكر للحقن الجرٌانً

G01N35/08 
F02M47/02 
F16K21/00 

13/4/2014  3866 686 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

ثامر رشٌد سعٌد . د.م.ا-1 الذوات اعاله  
قسم الهندسة /  الجامعة التكنولوجٌة 

 الكهربائٌة
احمد عبد كاطع  . م.م-2  
هاشم حنٌن كرٌم   .د-3  

كلٌة الزراعة/جامعة واسط  
شٌماء عبد الغنً محمد.م-4  

فراس محمد علً.م.م-5  
الهندسة  قسم / الجامعة التكنولوجٌة

 الكهربائٌة
 

A01B17/00 20/4/2014 جهاز قٌاس مظهر الحرث  3876 687 

علً ابراهٌم مسلم الموسوي. م - 1 الذوات اعاله  
قسم المكائن والمعدات/ المعهد التقنً بابل   

محمد حمزة دحام المعموري.د.ا-2  
كلٌة هندسة المواد/  جامعة بابل   

حٌدر كاظم عماش . د.م.ا-3  
كلٌة الهندسة/ جامعة القادسٌة   

/ بعباس هاشم عبد المطل.د -  4      
 قطاع خاص

 

تحسٌن المقاومة الحرارٌة إلطارات 
الطائرات باستعمال هٌدروكسٌد  

.المغنٌسٌوم   

B60C13/00 20/4/2014  3877 688 

 المهندس جاسم محمد سلمان. د-1 الذوات اعاله
شركة الكرامة /  وزارة الصناعة والمعادن 

 العامة
 اقدم عبد الكرٌم محمد سلمان. م.ر -2

  شركة صناعات االصباغ الحدٌثة

 
 
 
 
 
 

 

تحضٌر كربون منشط حبٌبً من بذور 
 التمر الزهدي العراقً

C01B31/086 22/4/2014  3881 689 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

عصام محمد علً شاكر الهاشمً. د.ا-1 الذوات اعاله  
نغم شاكر تركً العوادي. د.ا- 2  

قسم الكٌمٌاء/  جامعة بغداد كلٌة العلوم   

فلورومٌتر ازناك لقٌاس اشعة الفلورة 
فً المنطقة المرئٌة من االشعاع 
الكهرومغناطٌسً بمصباح انبوب 
زئبقً كمصدر للتشعٌع للتحلٌل 

بالحقن الجرٌانً المستمر 
 وبمتحسسات شمسٌة

 

H01J61/00 18/5/2014  3884 690 

المهندس حامد قمر 
 محسن

 المهندس حامد قمر محسن
130د / 15ز/ 817م  / البٌاع / بغداد   

 اللوح المضًء
 
 

F21V19/00 
F21V8/00 

18/5/2014  3885 691 

سمٌر حسٌن . د-1
 جٌاد

السٌد علً احمد - 2
 عبد الرضا و
وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

 سمٌر حسٌن جٌاد. د- 1        
السٌد علً احمد عبدا لرضا- 2  

هٌئة البحث /وزارة الصناعة والمعادن
مركز الرازي للبحوث /والتطوٌر الصناعً 

 وإنتاج العدد التشخٌصٌة الطبٌة
حسٌن علً سبتً. د- 3  

 الست عذراء عبد السادة علً-4
دائرة /وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 البٌئة والمٌاه

تحضٌر عدة الكشف المبكر عن 
.التلوث البكتٌري فً مٌاه الشرب   

 
 
 
 
 

 
 

G01N33/18 
G01N33/53 
C12Q1/68 

18/5/2014  3886 692 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

 
 
 
 
 

 
 
 
 

السٌد قاسم عبد سلوم-1  
زارٌة ازات سركٌس.د- 2  
الست انسام عدنان هاشم- 3  

السٌد علً سلمان عوٌد-4  
السٌد نوزاد انور جمٌل-5  
الست سعاد جلود قاسم-6  
السٌد احمد كاظم عبد هللا-7  

 
 
 

تحسٌن الخواص الحرارٌة 
والمٌكانٌكٌة لإلسفلت باستخدام 

.مخلفات لمتراكبات بولٌمرٌة  
 
 
 

 
 
 

C08L95/00 19/5/2014  3887 693 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

هالل شهاب وهاب. د.م.ا-1 الذوات اعاله  
الست اسراء نهاد اسماعٌل- 2   

قسم /   كلٌة العلوم /جامعة النهرٌن
 الكٌمٌاء

تحضٌر مواد مركبة من هالوجٌنات 
.اوكسٌد البزموث لتطبٌقات بٌئٌة   

 
 

 

C01G29/00 
B01J27/00 

20/5/2014  3888 694 

السٌد رزاق عوٌد رباط-1 الذوات اعاله  
السٌد احمد اسماعٌل رحٌمة-2  

دور الضباط–كوت داموك /محافظة واسط  
  قرب اعدادٌة الفارس

 

استخدام نبات الصفصاف فً عالج 
.البواسٌر   

A61K31/00 26/5/2014  3889 695 

محمد مزهر .د.م.ا
 راضً

 
 
 

 

محمد مزهر راضً.د.م.ا  
كلٌة التقنٌات الصحٌة /هٌئة التعلٌم التقنً 

بغداد/والطبٌة   

دراسة تؤثٌر االكرٌلوناٌتراٌل 
كمونومٌر وكبرٌتات االمونٌوم 

الحدٌدٌة باستخدام جرع اشعة كاما 
على خواص اللون والتحلل الحراري 

 على مادة جدٌدة لصناعة االسنان
 

A61C5/10 
A61C5/08 

26/5/2014  3890 696 

مهندسٌن اسماعٌل ناٌف حسٌن.ر.م -1 الذوات اعاله  
دائرة الرعاٌة /وزارة الشباب والرٌاضة
 العلمٌة

طالب حسٌن قدوري حسٌن- 2  
ثانوٌة الكرار للمتمٌزٌن/ذي قار   

 

الهرم السحري االلكترونً المحترف 
.  لعبة الذكاء –  

G06C17/00 
G05B19/00 

26/5/2014  3891 697 

مهندسٌن اسماعٌل ناٌف حسٌن.ر.م-1 الذوات اعاله  
دائرة الرعاٌة /وزارة الشباب والرٌاضة
 العلمٌة

الطالب ٌوسف اسماعٌل ناٌف- 2  
الكرخ الثانٌة/  ثانوٌة كلٌة بغداد   
 
 

 

 –الهرم السحري االلكترونً البسٌط 
 لعبة الذكاء

G06C17/00 
G05B19/00 

27/5/2014  3892 698 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

مهندسٌن اسماعٌل ناٌف حسٌن.ر.م-1 الذوات اعاله  
دائرة الرعاٌة /وزارة الشباب والرٌاضة
 العلمٌة

الطالب احمد اسماعٌل ناٌف- 2  
 كلٌة المؤمون الجامعة

 

الهرم السحري االلكترونً المتوسط 
  لعبة الذكاء–

G06C17/00 
G05B19/00 

27/5/2014  3893 699 

السٌد حسٌن محمود 
 عباس حمٌد

 

 السٌد حسٌن محمود عباس حمٌد
الزهٌرات/ ابً صٌدا /  المقدادٌة/ دٌالى   

تحضٌر وسط زرعً جدٌد للكشف عن 
للعزالت  ظاهرة الغالف الحٌوي

 البكتٌرٌة
  .Biofilmالمختلفة

 

C12N1/00 26/5/2014  3894 700 

مهندسٌن باسل ناصح بشٌر. ر.م-1 الذوات اعاله  
مهندسٌن صفاء ناٌف عبدالجبار.ر.م-2  

شركة الفرات /وزارة الصناعة والمعادن 
سدة الهندٌة / العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة 

بابل/  المسٌب /    

 

V2O5 تنشٌط العامل المساعد 

.المستهلك باستخدام طرق حرارٌة  

C01g31/00 
C01B17/62 
C01B17/79 

27/5/2014  3895 701 

مركز / وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 

 النفطً
 والذوات اعاله

الست بثٌنة خلٌل ابراهٌم -1  
مركز البحث والتطوٌر / وزارة النفط 

 النفطً
متوفً/جواد كاظم حمد .د-2  

الست نور مثنى محمد-3  
الست مٌس محمد عبد الكرٌم-4  

مركز البحث  والتطوٌر / وزارة النفط 
 النفطً

 
 
 

 
 

تحضٌر اغشٌة بولٌمرٌة رقٌقة لها 
القدرة على ازالة المحتوى المائً 
بصورة تامة فً مستحلبات النفوط 

.الخام  

B01D67/00 
B01D7/28 

27/5/2014  3896 702 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

مهدي علً سكر ال فرعون.العمٌد د-1 الذوات اعاله  
كلٌة طب االسنان/ جامعة القادسٌة   

سهاد جبار حمد. م.ا-2  
سناء عبدالرزاق ابراهٌم. م.ا-3  

كلٌة طب االسنان/جامعة الكوفة   
 

 810-تقٌٌم تاثٌر داٌود اللٌزري 
نانومتر فً نشر اٌونات الهٌدروكسٌل 
من هٌدروكسٌد الكالسٌوم داخل القناة 
الجذرٌة عند استخدامه كدواء لملئ 
 قناة الجذر من خالل االنابٌب العاجٌة

 

A61K6/02 28/5/2014  3897 703 

منجد عبدالباقً . د
 عمر النائب

منجد عبدالباقً عمر النائب. د  
دائرة المواد / وزارة العلوم والتكنولوجٌا

 الخطرة وبحوث البٌئة
 

منظومة الدخان اللحظً للتشوٌش 
.على الصوارٌخ الموجهة لٌزرٌا  

B23K7/01 28/5/2014  3898 704 

السٌد رافد اسماعٌل 
 عبد شكر

 

 السٌد رافد اسماعٌل عبد شكر
506. م/  شارع فلسطٌن/ بغداد  

  15.د/ 78. ز
 
 

 H01F1/00 الكاشف المبكر عن العبوات الالصقة
H04B3/00 

28/5/2014  3899 705 

السٌد عدنان حسن 
 جاسم الجبوري

 السٌد عدنان حسن جاسم الجبوري
الشركة العامة / وزارة الصناعة والمعادن 

 لصناعة االلبسة الجاهزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ابتكار مثخن جدٌد لعجٌنة االصباغ 
الخاصة بطباعة االقمشة بدٌال عن 
المثخنات الحالٌة المستخدمة فً 

.الصناعات النسٌجٌة العراقٌة   

C09B65/00 
D06P1/00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/5/2014  3900 706 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

 امٌرة محمود  محمد. د.ا-1 الذوات اعاله
قسم علوم /كلٌة العلوم/جامعة الموصل

 الحٌاة
طه احمد طه. م.ا-2  

مركز بحوث البٌئة /جامعة الموصل
 والسٌطرة على التلوث 

الست ساهرة ادرٌس حمٌد -3  
غادة عبدالرزاق. د-4  

قسم علوم / كلٌة العلوم /  جامعة الموصل 
 الحٌاة

مً عبد الحافظ عبد القادر.م-5  
مركز بحوث البٌئة /جامعة الموصل

 والسٌطرة على التلوث
الست شفق طاهر برهان-6  

قسم علوم / كلٌة العلوم /  جامعة الموصل 
 الحٌاة

 

تعزٌز مقاومة الكونكرٌت باستخدام 
 انواع من البكترٌا

C04B18/00 
C04B20/00 

29/5/2014  3901 707 

 الذوات اعاله
 
 
 
 

مالحظٌن فنً فراس فرقد عطا. ر-  1  
قسم الرٌاضة / الجامعة التكنولوجٌة 

 الجامعٌة والنشاط الفنً
متقاعد/ فرقد عطا روإف . د.م.ا- 2  

السٌد مالك عطا روإف-  3  
اعدادٌة الحرٌة الصناعٌة/ وزارة التربٌة   

تاثٌر تمرٌنات تاهٌلٌة باستخدام جهاز 
لٌزري مقترح لقٌاس اصابة التواء 

.مفصل الكاحل وتاهٌله   

A63B23/00 
A63B21/00 

 

1/6/2014  
 

3902 708 
 

 الذوات اعاله
 
 

محمد علً جابر. د-1  
حامد عبد هللا صالح. م-2  

الفٌزٌاوي محمد مخٌط مري- 3  
الفنً خٌر هللا بدر سلمان- 4  

مركز ابحاث البولٌمر/ جامعة البصرة   
 
 

 

تكنولوجٌا عراقٌة لتصنٌع الواح 
(االمباد)الصدم   

Impad(pour pad) 
 

B32B19/00 2/6/2014  3903 709 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

عبد الواحد باقر عبد الرضا . متمرس د.ا-1 الذوات اعاله
  

كلٌة الفارابً / كلٌة العلوم /جامعة بغداد 
 الجامعة

 جمال عبد الرحمن ابراهٌم . د-2 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/  جامعة االنبار   

 فائز اسماعٌل علً الشكرج. د.م.ا -3
 كلٌة الطب/الجامعة المستنصرٌة 

 

استعمال الكافئٌن والثٌوفلٌن فً تثبٌط 
نمو االعفان المعزولة من التهاب 

قرنٌة العٌن القٌحً المستعصً فً 
 االنسان

C08C19/30 
C08C19/42 

15/6/2014  3912 710 

محمد حمزة دحام المعموري . د.ا-1 الذوات اعاله  
كلٌة هندسة المواد/  جامعة بابل  

السٌد علً ابراهٌم مسلم الموسوي - 2  
قطاع خاص /   

 

تصنٌع مادة مطاطٌة مركبة لتصنٌع 
ربالت مطاطٌة واخرى مدعمة ببوش 

براص تستخدم فً الكوبلنات 
 المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

C08C19/30 
C08C19/42 

15/6/2014  3913 711 

محمد حمزة دحام المعموري   . د.ا-1 الذوات اعاله  
صالح عباس حبٌب   . م- 2  

كلٌة هندسة المواد/  جامعة بابل   

استخدام البوراكس فً تقلٌل اللهوبٌة 
والتعرٌة الحرارٌة للمطاط لصناعة 

 االحزمة الناقلة للحرارٌات

C08C19/30 16/6/2014  3914 712 

هادي محمد علً . د
 عبود

هادي محمد علً عبود. د  
قسم / كلٌة العلوم / جامعة النهرٌن 

 الكٌمٌاء

سائل اٌونً جدٌد حضر من امالح 
كبرٌتات االلمنٌوم المائٌة واالسٌتماٌد 

 او الٌورٌا
 

C25D3/66 
C07C47/445 

16/6/2014  3915 713 

عصام محمد علً شاكر الهاشمً. د.ا-1 الذوات اعاله  
نغم شاكر تركً العوادي. د.ا-2  

  قسم الكٌمٌاء /كلٌة العلوم/ جامعة بغداد 
 
 
 
 
 

محلل للحقن الجرٌانً المستمر لقٌاس 
 والبعثرة ولموقعٌن 180-0التعكرٌة 

 باستخدام خالٌا شمسٌة تحسسٌه 
.2N90 

G01N21/00 
H01L31/00 

17/6/2014  3917 714 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

 الذوات اعاله
 
 
 
 
 

محمد عمر محً الدٌن. د.ا-1  
رقٌباء علً جٌجان. د- 2  

السٌد مصطفى محمد عمر- 3  
كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد  

 قسم علوم االغذٌة والتقانات االحٌائٌة 
 

استخدام ساند صناعً بدال من 
المخلفات الزراعٌة او الصناعٌة فً 
انتاج االنزٌمات بطرٌقة تخمرات 

 Polyالحالة الصلبة  من  

galacturonaseانتاج انزٌم 

 العفنAspergillus niger Tp4مثاال
 

C12N9/26 
C12N9/14 
C12Q1/00 
C12Q1/04 

 
 

19/6/2014  
 
 
 

3923 
 
 
 

715 
 
 
 
 

حٌدر محمد عبد النبً. د.م.ا-1 الذوات اعاله  
فاضل غالً ٌوسف. د.م.ا-2  

فرع الجراحة / كلٌة الطب /جامعة الكوفة 
 العامة

 

استعمال مادة البولٌمر لزرق االكٌاس 
 المائٌة

A61K35/00 
C08L23/00 

2/7/2014  3946 716 

محمود فرحان مصلح. د.م.ا-1 الذوات اعاله  
/كلٌة التقنٌات الكهربائٌة وااللكترونٌة   

 قسم هندسة تقنٌات الحاسوب
علً نجم عبدا هلل. م.م  

/كلٌة التقنٌات الكهربائٌة وااللكترونٌة   
 قسم هندسة تقنٌات القدرة الكهربائٌة

 

.المتسلق االلً للنخٌل   A01B63/00 21/7/2014  3952 717 

السٌد علً عدي علً -1 الذوات اعاله  
خلف جامع الكبٌسً/ حً الشهداء /  بغداد   

السٌد مصطفى زٌارة شامخ -2  
 /  335م / شارع الصحة /الشعب/ بغداد

87د  /  7ز  

 (الوٌنج)تصمٌم وتطوٌر رافعة البناء 
. 
 
 

 
 
 
 
 

B66C15/00 
B66C19/00 
B66D1/00 

21/7/2014  3953 718 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

حازم جبار شاه علً الدراجً. د.ا-1 الذوات اعاله  
ولٌد خالد الحٌانً. د-2  

هشام احمد المشهدانً. د.م.ا- 3  
السٌد انمار عودة طاهر-4  

السٌد علً صباح علً الحسنً-5  
قسم الثروة / كلٌة الزراعة / جامعة بغداد 

 الحٌوانٌة
 

L –carnitine استخدام الكارنتٌن 

لتحسٌن االداء االنتاجً والفسلجً 
.والتناسلً للبط المحلً   

A61K49/00 22/7/2014  3954 719 

محمود عبد الجبار احمد العٌسى. د.ا-1 الذوات اعاله  
قسم / كلٌة العلوم للبنات / جامعة بغداد

 الكٌمٌاء
حارث ابراهٌم جعفر الشمري . د.ا-2  

قسم الفٌزٌاء/ كلٌة العلوم /  جامعة بغداد   
محمد ناظم بهجت البٌاتً. د.م.ا-3  

/ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء
 قسم الكٌمٌاء

 
 

.تحضٌر  راتنج  البولً استر المطور  C09F1/04 22/7/2014  3955 720 

  بدر باسم رحٌم.د-1 الذوات اعاله
كلٌة الزراعة/ جامعة دٌالى   

 حمٌد خلف السلمانً   . د.ا-2              
 كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد

محمد علً عبود.د-3  
كلٌة الزراعة/  جامعة دٌالى   

محمد صالل علٌوي .د-4  
كلٌة الزراعة/جامعة القاسم الخضراء   

السٌد صادق كاظم تعبان- 5  
هٌئة البحث / وزارة الصناعة والمعادن

مركز البحوث /والتطوٌر الصناعً
 الكٌمٌاوٌة والبتروكٌمٌاوٌة

 

تصنٌع جهاز الماء المقطر االقتصادي 
اعتمادا على مبدأ االوانً المستطرقة 

.والتبرٌد الذاتً  

B29B9/06 
B29C47/08 

24/7/2014  3959 721 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

خالد احمد عوٌد  . د.م.ا-1 الذوات اعاله  
قسم /كلٌة التربٌة / جامعة الموصل 

 الكٌمٌاء
احمد علً حمادي . م.ا-2  

/ المدٌرٌة العامة للتربٌة /  وزارة التربٌة 
 محافظة نٌنوى

 

انتاج كربون منشط فائق الجودة من 
مواد متوفرة محلٌا باستخدام تقنٌة 

.الماٌكرووٌف   

C01B31/02 
C01B31/08 

24/7/2014  3961 722 

عبد الحسٌن . د.ا
 موٌت الفٌصل

 

عبد الحسٌن موٌت الفٌصل. د.ا  
معهد الهندسة الوراثٌة / جامعة بغداد 

 التقنٌات االحٌائٌة للدراسات العلٌا

انتاج عدة محلٌة واطئة الكلفة 
الستخالص DNAالستخالص 

 الحامض النووي من نماذج
.حٌوٌة مختلفة  

A61K49/00 
C12Q1/00 

24/7/2014  3962 723 

مهندس عدي 
 ٌوسف ذنون ٌونس

 

 مهندس عدي ٌوسف ذنون ٌونس
/ حً الغفران / الموصل / محافظة نٌنوى 

 الشارع العام

.المقعد الشرقً   A47K13/00 4/8/2014  3965 724 

مرٌم محمد عبود . م الذوات اعاله  
قسم / كلٌة التربٌة /   الجامعة المستنصرٌة

 الفٌزٌاء
عدنان صالح محمد. د  

قسم / كلٌة العلوم للبنات / جامعة بغداد 
 الفٌزٌاء

مقٌاس دوبلر اللٌزر لتدفق الدم فً 
النسٌج الحٌوي للتشخٌص المبكر 

لمرضى القدم السكري بطرٌقة االزاحة 
المفردة باستخدام لٌزر شبه موصل 

. نانومتر785بطول موجً   

G01P5/00 5/8/2014  3966 725 

مركز / وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 

 النفطً
 والذوات اعاله

متمرس عبد الحلٌم عبد الكرٌم محمد.ا-1  
قسم / كلٌة الهندسة /  جامعة بغداد 

 الهندسة الكٌمٌاوٌة
محمد رفعت احمد .د.ا-2  

زٌنب عبد الزهرة خضٌر.د-3  
قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم / جامعة بغداد   

اقدم صالح مهدي علً حسن . م.ر-4  
مركز البحث والتطوٌر /  وزارة النفط 

 النفطً
 

تحضٌر وتقٌٌم محسنات الزٌوت 
لتحسٌن خاصٌة التنظٌف واستقرارٌة 

.االكسدة ومإشر اللزوجة   

C11D3/0073 
C11D3/0084 

4/8/2014  3967 726 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

فاضل محمد . د
 ظاهر

فاضل محمد ظاهر  . د  
قسم التقنٌات –كربالء / المعهد التقنً 

 المدنٌة
 

.صندوق االرواء   A01G25/02 
A01G27/02 

5/8/2014  3968 727 

السٌد عبد االمٌر 
 عبد الحسٌن حسن

 السٌد عبد االمٌر عبد الحسٌن حسن
الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل 

 البصرة

طرٌقة نهر خوز غٌر التقلٌدٌة إلنتاج 
.من التمر  (الدبس الطبٌعً )  

A23L3/00 7/8/2014  3975 728 

مركز / وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 

 النفطً
كٌمٌاوٌٌن . ر

 زٌدون خلف كرٌمد
 

كٌمٌاوٌٌن زٌدون خلف كرٌمد. ر  
مركز البحث والتطوٌر / وزارة النفط 

 النفطً
 

تحضٌر مادة كٌمٌائٌة اقتصادٌة ذات 
فعالٌة فً زٌادة العدد االوكتانً 

لمنتوج بنزٌن السٌارات دون تؤثٌر 
.بمواصفات المنتج االخرى  

C10G53/04 
C10G57/00 
B01J29/68 

11/8/2014  3979 729 

مهندسٌن . ر.م
اسماعٌل ناٌف 

 حسٌن
 

مهندسٌن اسماعٌل ناٌف حسٌن. ر.م  
دائرة الرعاٌة / وزارة الشباب والرٌاضة 

  قسم المواهب واإلبداعات العلمٌة–العلمٌة 

الهرم السحري ذو االرقام البسٌط 
.(لعبة ذكاء)  

G06C17/00 
G05B19/00 

11/8/2014  3980 730 

محمد حمزة دحام المعموري. د.ا-1 الذوات اعاله  
السٌدة مسار نجم عبٌد-2  
السٌد احمد فوزي شٌرة- 3  

كلٌة هندسة المواد/ جامعة بابل   
 
 

 
 
 
 
 

 

تحضٌر مادة مطاطٌة مركبة كاتمة 
للصوت والضوضاء ٌمكن استخدامها 

فً مجال منع التلوث الضوضائً 
.الصناعً  

D06N7/00 12/8/2014  3983 731 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

امٌرة محمد صالح مهدي الربٌعً . د.ا-1 الذوات اعاله  
قسم الثروة /كلٌة الزراعة / جامعة بغداد 

 الحٌوانٌة
عبدالرزاق عبد اللطٌف . د.ا-2

 جاسم  
قسم المكائن /كلٌة الزراعة /جامعة بغداد

 واآلالت الزراعٌة

السٌد ربٌع مزهر محمود- 3  
قسم الثروة /كلٌة الزراعة / جامعة بغداد

 الحٌوانٌة

تصمٌم وتصنٌع جهاز الثنً ثالثً 
 المركز

Three point bending device 
المستخدم لقٌاس الصفات المٌكانٌكٌة 
للمواد الغذائٌة الصلبة وتطبٌقه على 
.العظام الطوٌلة للحٌوانات الزراعٌة   

A22C17/00 
A22C18/00 
A22C7/00 

11/9/2014  3997 732 

(متقاعد)بثٌنة عالء الدٌن . د.م.ا-1 الذوات اعاله  
ناهدة جمعة حمٌد. د.م.ا-2  

الطالب جعفر حسٌن  -3  
قسم العلوم التطبٌقٌة /الجامعة التكنولوجٌة

فرع المواد/  

تحضٌر هٌدروجٌل وخالئط من البولً 
فٌنٌل الكحول وكلورٌد الجٌتوسامٌن 

 لالستخدامات الطبٌة

A61K31/00 
C08B37/08 

15/9/2014  4002 733 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

السٌد حٌدر محمد عجٌل-1  
عبد الحسٌن خضٌر الطٌف. د-2  
الست اشواق عبد الحسٌن جبر-3  

محمد خماس خلف. د-4  
دائرة بحوث /وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

مركز الفٌزٌاء التطبٌقٌة/المواد  
 

التقنٌة االمنة لترسٌب االغشٌة 
الرقٌقة الوكسٌد الكادمٌوم ذات 

.التركٌب النانوي  

C23C8/00 
H01L31/00 

16/9/2014  4006 734 

اسعد رحمان سعٌد. د.م.ا-1 الذوات اعاله  
السٌد عالء رٌاض عبد الستار-2  

قسم علوم /كلٌة الزراعة/جامعة البصرة 
 االغذٌة

 
 
 

 

تصمٌم وتصنٌع واختبار جهاز لبسترة 
.الحلٌب ال حرارٌا بالمجال الكهربائً   

A23C1/00 
A23C7/00 
A01J11/00 

17/9/2014  4010 735 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

صبري محمد حسٌن  . د-1 الذوات اعاله  
قسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم/جامعة االنبار   

عمر حمد شهاب  . د- 2  
قسم /كلٌة التربٌة للبنات /جامعة االنبار 

 الكٌمٌاء

تصنٌع كاشً سٌرامٌكً مقاوم 
للبكترٌا المرضٌة والحوامض 

 الكٌمٌائٌة من مواد محلٌة

E04C2/04 21/9/2014  4015 736 

  عمر حمد شهاب. د- 1 الذوات اعاله
كلٌة التربٌة للبنات /جامعة االنبار      

قسم الكٌمٌاء /  
صبري محمد حسٌن . د. -ا-2  

قسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم/ جامعة االنبار   
رجب محمد حسٌن. د.م.ا-3  

قسم /كلٌة الهندسة/   جامعة االنبار 
 المٌكانٌك

احمد علً موسى . د.ا-4  
قسم تقنٌات هندسة / بغداد /  الكلٌة التقنٌة

 المواد

 زٌادة مقاومة التؤكسد للفوالذ مقاوم
SS316Lًللصدأ االوستناٌت 

بالترسٌب المشترك لأللمنٌوم 
السٌلكون والسٌرٌوم باستخدام تقنٌة ,

.الطالء االنتشاري  

C23C8/28 
C23C10/56 

21/9/2014  4016 737 

المهندس عمر عادل 
 حمزة

 المهندس عمر عادل حمزة   
الشركة العامة / وزارة الصناعة والمعادن 

.للتصامٌم واالستشارات الصناعٌة  

تولٌد الطاقة الكهربائٌة ذاتٌا من 
.المصافً النفطٌة  

F03B13/02 
F03B17/00 

21/9/2014  4017 738 

محمد علً . م.م
 مجٌد زاٌر

 

محمد علً مجٌد زاٌر. م.م  
وحدة / كلٌة االداب /  رئاسة جامعة بغداد

 التربٌة الرٌاضٌة

حارس مرمى كرة قدم ٌتحرك 
كهربائٌا مع  (ٌمٌن وٌسار)باتجاهٌن 

.مربعات تحتوي على مصابٌح  

A63B63/00 
A63B23/00 

22/9/2014  4018 739 

مهندس فراس . م
 ناجً عبٌد

مهندس فراس ناجً عبٌد      . م  
قسم /رئاسة الجامعة /   جامعة واسط 

.الشإون الهندسٌة  

 

.معجون الطالء الكهربائً الموضعً  C04B33/04 
C23C18/12 

22/9/2014  4019 740 

المدرس اٌاد اسعد ابراهٌم   -1 الذوات اعاله  
قسم الهندسة / الجامعة التكنولوجٌة 

 الكهربائٌة
 قطاع خاص / مصلح ابراهٌم عباس . د2  

نموذج مٌكانٌكً لتحرٌك ذراعً مقلب 
 صفحات اوتوماتٌكً

G05G17/00 22/9/2014  
  

4020 741 



عنوانه / اسم المخترع  ام صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

ٌوسف اسماعٌل .د
محمد احمد 
 المشهدانً

ٌوسف اسماعٌل محمد احمد المشهدانً.د  
قسم الهندسة / كلٌة الهندسة /جامعة االنبار 

 الكهربائٌة

وحدة السٌطرة والتصحٌح لحركة 
 مرض سقوط القدم

A61B5/00 23/9/2014  
 

4021 
 

742 

 الذوات اعاله
 

 

حسٌن ٌوسف محمود. د.ا-1  
عباس حمٌد سلٌمون. د.ا-2  

عادل عبٌد شرٌف. د.ا-3  
قسم الهندسة /كلٌة الهندسة/جامعة بغداد

 البٌئٌة

 جهاز مختبري لتسقٌط االجسام الٌا
 

 

A62C37/00 
 

23/9/2014  
 
 

4022 
 

743 

 الذوات اعاله
 

عدوٌة جمعة حٌدر.د.ا-1  
مدٌر مركز بحوث / الجامعة التكنولوجٌة 

 النانوتكنولوجً والمواد المتقدمة
المدرس  ضحى سعدي احمد-2  

قسم العلوم التطبٌقٌة/ الجامعة التكنولوجٌة   

 

توظٌف الكاربون نانوتٌوب المتعدد 
باستخدام زٌت الزٌتون واستخدامه 
فً تطبٌقات الكشف عن الحاالت 

.المرضٌة  

C01B31/00 
B82Y30/00 

1/10/2014  
 

4024 
 

744 

مركز /النفط  وزارة
البحث والتطوٌر 

 النفطً

كٌمٌاوٌٌن زٌدون خلف كرٌمد.ر-1  
كٌمٌاوي اقدم ثابت عباس احمد-2  

رئٌس كٌمٌاوٌٌن مإٌد عبد العزٌز . م-3
 محمد

مركز البحث والتطوٌر النفطً/وزارة النفط   

تحضٌر مادة خافضة لتطاٌرٌة 
الكازولٌن فً مواقع االنتاج والخزن 

.والتحمٌل والتوزٌع  

C01B15/026 1/10/2014  4025 745 

مركز /وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 

 النفطً

كٌمٌاوٌٌن اقدم خلٌل ابراهٌم احمد.ر-1  
كٌمٌاوٌٌن صفاء داود عبد الكرٌم. ر.م-2  
كٌمٌاوي اقدم ثابت عباس احمد وزارة -3

مركز البحث والتطوٌر النفطً/النفط   
 
 
 
 
 
 

 

تحضٌر مذٌب لتنظٌف ومنع تآكل 
.صمامات اسطوانات الغاز  

F17C11/00 2/10/2014  4026 746 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

كٌمٌاوٌٌن حسن قرنً رفٌق.ر-1  
باٌولوجٌٌن اقدم سعد حسٌن خضٌر.ر.د-2  

كٌمٌاوٌٌن اطٌاف خالد حمٌد.ر-3  
باٌولوجٌٌن اقدم اٌمان هندي كاطع.ر-4  
باٌولوجٌٌن امل عبد النبً حالوب.ر-5  
مهندس زراعً اقدم نبال خلٌل موسى-6  

باٌولوجً حسام احمد محمد-7  
مهندسٌن اقدم محمود شاكر حمٌد.ر-8  
كٌمٌاوٌٌن اقدم عدنان محمد عبد .ر-9

 الرحمن
مهندس اقدم زٌنة ابراهٌم جاسم-10  

 

تصنٌع قنانً تعبئة مٌاه الشرب 
صدٌقة للبٌئة وقابلة للتحلل 

الباٌولوجً محلٌا من مادة البولً 
.اثٌلٌن التٌر فثالٌت   

B65D23/00 
B65D11/00 

2/10/2014  4027 747 

عبدالرزاق عبد اللطٌف جاسم.د.ا-1 الذوات اعاله  
قاسم موسى مدلول صالح. م.م-2  

قسم المكائن /كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد 
 واآلالت الزراعٌة

تصمٌم وتصنٌع واختبار الة تستعمل 
لحقن االسمدة السائلة تحت سطح 

.التربة  

A01C23/00 
A01B17/00 

2/10/2014  4028 748 

حمٌد عبدالرزاق حمادي. م-1 الذوات اعاله  
القرنة/  كلٌة التربٌة /   جامعة البصرة   

ناظم عبد الجلٌل عبد هللا . م-2  
مركز ابحاث البولٌمر / جامعة البصرة 

قسم علوم المواد/  
هشام ٌوسف عبد الرضا. م.م- 3  

كلٌة التربٌة للعلوم /   جامعة البصرة 
قسم الفٌزٌاء/ الصرفة   

السٌد فائز جمعة محمد- 4  
الشركة العامة /وزارة الصناعة والمعادن

 للصناعات البتروكٌمٌاوٌة

 
 

تكنولوجٌا عراقٌة جدٌدة إلنتاج مواد 
التدرٌع االشعاعً لألشعة السٌنٌة من 

.بولً كلورٌد الفاٌنٌل  

G21G1/00 15/10/2014  4043 749 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

كاظم جلوب . د.م.ا
 حسن

 

كاظم جلوب حسن. د.م.ا  
قسم الجراحة/ كلٌة الطب /جامعة بابل   

محلول ٌحفظ –الحافظ الالفورمالٌنً 
.االنسجة من التحلل والتلف والتعفن  

C12N5/00 16/10/2014  4044 750 

المدرس هناء شكر 
 محمود

 

 المدرس هناء شكر محمود
/ كلٌة التربٌة ابن الهٌثم / جامعة بغداد 

 قسم الفٌزٌاء

منظومة قٌاس وتتبع زاوٌة الشمس 
باستخدام خالٌا شمسٌة ومسٌطر 

.ماٌكروي  

G01P3 4/  

G05B19/00 
19/10/2014  4047 751 

 الذوات اعاله
 
 
 
 

 
 
 
 

شٌماء هالل كامل . م.م-1  
قسم هندسة المكائن /الجامعة التكنولوجٌة 

 والمعدات
السٌد انور صبحً غازي-2  

ز  /723م  /حً الخلٌج /ة    بغداد  الجدٌد
281د/17  

السٌد طه علً جبر-3  
25د /67ز/325م/حً اور   

اختراع جدٌد لممارسة الرٌاضة 
.وتشغٌل االجهزة ذات القدرة الواطئة  

A63B21/00 
H02N11/00 

21/10/2014  4052 752 

سلمى عبد الرضا عباس. د-1 الذوات اعاله  
عامر حسن عبد هللا. د-2  

قسم /كلٌة العلوم /الجامعة المستنصرٌة 
 الكٌمٌاء

دراسة مقارنة لبعض المتغٌرات 
للكٌمٌاء الحٌوٌة بٌن نساء عراقٌات 
حوامل مصابات وغٌر مصابات بسكر 
الحمل باستعمال المطٌاف ومقارنة 

النتائج بمنظومة لٌزرٌة مصنعة بطول 
532موجً  nm 

G01J9/02 
G01N33/49 

26/10/2014  4058 753 

عمر حمد شهاب . د-1 الذوات اعاله  
قسم /كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار 

 الكٌمٌاء
صبري محمد حسٌن. د.ا-2  

قسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم/ جامعة االنبار   
 
 
 
 

 

.تصنٌع سائل التذهٌب محلٌا   C25D3/48 28/10/2014  4060 754 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

صبري محمد حسٌن . د.ا-1 الذوات اعاله  
قسم الكٌمٌاء/كلٌة العلوم/جامعة االنبار    

عمر حمد شهاب . د-2  
ولٌد فرج حمادي .د-3                 

كلٌة التربٌة /        جامعة االنبار
قسم الكٌمٌاء/للبنات  

عالج حصى الكلى من نوع حامض 
.الٌورٌك  

C02F1/00 28/10/2014  4061 755 

مركز /وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 

 النفطً
  والذوات اعاله

 

متمرس عبد الحلٌم عبد الكرٌم . د.ا-1
 محمد 

قسم الهندسة /كلٌة الهندسة/  جامعة بغداد
 الكٌمٌاوٌة

سلٌم محمد عبٌد. د-2  
قسم الهندسة /كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن

 الكٌمٌاوٌة
مهندسٌن اقدم صالح مهدي علً .ر-3  

مركز البحث والتطوٌر النفطً/ وزارة النفط  
 

معالجة الشمع الرخو المنتج فً 
مصفى الدورة بطرٌقة التكسٌر 

.الحفاز  

C10G73/36 5/11/2014  4062 756 

سوزان صادق داوود . م.م-1 الذوات اعاله  
المدٌرٌة العامة للتعلٌم / وزارة التربٌة

/المهنً   
  االعدادٌة المهنٌة المركزٌة

فاطمة عبد مالح. د.ا-2  
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات/ جامعة بغداد  

تصمٌم وتصنٌع جهاز باستخدام 
الحبال المطاطٌة لتطوٌر القوة الخاصة 

واألداء  المهاري لدى العبات 
.المبارزة   

A63B21/02 6/11/2014  4063 757 

المهندس لٌث هادي 
 منشد طاهر

 المهندس لٌث هادي منشد طاهر
قسم / كلٌة الهندسة /جامعة ذي قار 

 الهندسة المدنٌة

 فرجال لرسم المنحنٌات الحلزونٌة
 

B43L11/06 12/11/2014  4067 758 

السٌد اورد اسعد محمود-1 الذوات اعاله  
 مصطفى عبد محً                 . د.م.ا-2

زٌنب عبد الرحٌم خضٌر. د.م.ا-3        
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ جامعة البصرة   

قرنة- البصرة/اٌاد اسعد مختاض. د-4  
 

جهاز لقٌاس سرعة االستجابة 
وسرعة رد الفعل فً مهارة حائط 

.الصد الفردي فً كرة الطائرة   

A63B36/00 
A63B21/00 
A63B23/00 

 

16/11/2014  
 
 

4070 759 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

ناظم احمد . م.م
 عكاب

 
 
 

ناظم احمد عكاب. م.م  
معهد اعداد المعلمٌن/تربٌة دٌالى   

تصمٌم مٌدان لتنمٌة الصفات البدنٌة 
والقدرات الحركٌة وتعلٌم بعض 

 المهارات االساسٌة
. سنوات7-6بالجمناستك لألعمار   

A63B36/00 
A63B21/00 
A63B17/00 

19/11/2014  4074 760 

 الذوات اعاله
 

 محمد علً جابر                    . د.م.ا-1
 نور الدٌن عبد هللا    . د.م.ا-2

  وسام عبد الحسن راضً. م.م- 3
كٌمٌاوي اقدم ابراهٌم كاظم ابراهٌم    - 4  

مركز ابحاث البولٌمر/      جامعة البصرة   
 

تكنولوجٌا عراقٌة لتصنٌع الواح 
اسمنتٌة لٌفٌة كجدران عازلة والمرمر 

.الصناعً  

E04C2/00 
 

20/11/2014  
 

4078 
 

761 

مركز / وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 
النفطً والذوات 

 اعاله
 

 كٌمٌاوٌٌن اقدم كرٌم ثامر شنٌهج       .ر-1
 كٌمٌاوٌٌن شذى فاضل خلٌل         . ر.م-2    

مركز البحث والتطوٌر / وزارة النفط 
 النفطً

تحضٌر معقد الكاإولٌن واستخدامه 
فً تعامالت المٌاه الصناعٌة لمصافً 

.النفط  

B01D53/02    
B01J20/18     
B01D61/00 

 

23/11/2014  
 

4079 762 

 الذوات اعاله
 

المهندس محمد عزٌز حمٌد  -1  
المدٌرٌة العامة /وزارة التربٌة

محافظ كربالء/للتربٌة  
المهندس احمد سندس محمد عبٌد-2  

مدٌرٌة / وزارة البلدٌات واإلشغال العامة
 بلدٌات بابل

نهلة ٌعسوب احمد . د.ا-3  
كلٌة الهندسة/ جامعة بابل   

 
 
 
 
 

 

تصنٌع جهاز عجلة المسار وبطرٌقة 
عمل جدٌدة ومواد متوفرة محلٌة 

% .90وتقلٌل الكلفة بنسبة   

E01C19/00 
 

23/11/2014  
 

4080 763 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

مركز / وزارة النفط 
البحث والتطوٌر 
النفطً والذوات 

 اعاله

عدي هادي رإوف. د.م- 1 
سعاد محمد حسٌن الماجدي. د.ا-2  

خلود عبد صالح السعدي. د.ا-3  
قسم الكٌمٌاء/ كلٌة العلوم / جامعة بغداد   

كٌمٌاوي اقدم ولٌد اسماعٌل عمارة -4  
مركز البحث والتطوٌر النفطً/ وزارة النفط  

تحضٌر وتشخٌص وتقٌٌم بعض 
 اروٌل سلفانٌل   2-مشتقات

بنزاٌمٌدازول الجدٌدة كمثبطات لتآكل 
حدٌد الفوالذ فً وسط حامض 

 -2 الكبرٌتٌك
 

C23F11/04 24/11/2013  4081 764 

السٌد علً هادي 
 عباس

 

 السٌد علً هادي عباس
27د/24ز/ 428م /الحرٌة / بغداد     

 

A23N7/00 27/11/2014 سالخه قشر الثوم  4084 765 

السٌد ثامر عامر 
 فاخر شغاتً

 السٌد ثامر عامر فاخر شغاتً
18د /22ز  / 524م / حً جمٌلة / بغداد   

تصمٌم جهاز مقترح لتطوٌر القوة 
االنفجارٌة والمسار الحركً للذراع 

فً مرحلة الرمً وانجاز فعالٌة رمً 
.القرص   

A63B21/00 
A63B23/00 

1/12/2014  4085 766 

عاطف علً.م.ا  
 حسن

عاطف علً حسن.م.ا  
قسم -بغداد-معهد التكنولوجٌا

 المكائن والمعدات

اقتراح نظام مبسط لتسطٌح سقوف 
االبنٌة مالئم للمناخ الحار وتؤثٌره 

دراسة )على ترشٌد استهالك الطاقة 
.(عملٌة  

E04B5/00 1/12/2014  4086 767 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

ذرى عواد كاظم.د  
 
 
 
 
 
 
 
 

سإدد عواد كاظم الست -1  
دائرة البٌئة /وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 والمٌاه
ذرى عواد كاظم.د-2  
15د/64ز/335م/الشعب /بغداد    

سعدي كاظم عبد الحسٌن.د-3  
دائرة البٌئة / وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 والمٌاه
 
 
 
 

 

طرٌقة انزٌمٌة سرٌعة للكشف عن 
.التلوث البكتٌري للمٌاه  

C02F1/28 
A61L2/03 

2/12/2014  4087 768 



عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

الست نور نهاد باقر-1 الذوات اعاله  
حً / بغداد الجدٌدة  

27د/23ز/702م/سومر  
الست نسٌبة عامر احمد -2
205د/33ز/601م/المنصور/بغداد  

تؤثٌر المستخلص الكحولً لبراعم 
نبات البلوط فً حٌوٌة الرإٌسات 
االولٌة لطفٌلً المشوكات الحبٌبٌة 
 Echinococcus granulosusو

 خارج وداخل الجسم الحً

A61K39/39533 2/12/2014  4088 769 

المهندس لٌث هادي 
 منشد طاهر

 
 
 
 

 المهندس لٌث هادي منشد طاهر
قسم الهندسة /كلٌة الهندسة/جامعة ذي قار 

 المدنٌة

تصمٌم توالٌت غربً جدٌد مراعً 
 بتصمٌمه شروط الطهارة

A47K13/00 7/12/2014  4091 770 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا

عبدالحسٌن خضٌر الطٌف.د-1  
الست اشواق عبدالحسٌن جبر-2  

الست كرامة عبدعلً-3  
السٌد نون كاظم شٌاع-4  
السٌدرسول حسٌن مكلف-5  

دائرة بحوث /وزارة العلوم والتكنولوجٌا
مركز بحوث الفٌزٌاء التطبٌقٌة/المواد   

 

تحضٌر وبناء متحسس بولٌمري 
 ٌستخدم للكشف عن غاز االمونٌا

G01N27/00 
C25D9/02 

21/12/2014  4096 771 

 جامعة الموصل
    كلٌة العلوم/

 و الذوات اعاله

لبنى عبد العزٌز صالح                .م.ا-1
  

قسم /كلٌة العلوم/     جامعة الموصل
 الكٌمٌاء
عماد عبد القادر الدبونً              .د.ا-2

  
معمٌد كلٌة العلو/جامعة الموصل          

  ةطالبة دكتورا/الست مروه حسان التمر-3
 

    
 

تطوٌر رابط اسفلتً جدٌد ٌتكون من 
كبرٌت مستقر -مزٌج اسفلت

.ثرمودٌنامٌكٌا   

E01C11/16 22/12/2014  4098 772 



 

عنوانه / اسم المخترع  اسم صاحب البراءة  رقم  تاريخ المنح  التصنيف الدولي  اسم االختراع  

 البراءة 

 ت 

صبري محمد حسٌن                . د.ا-1 الذوات اعاله  
قسم / كلٌة العلوم /   جامعة االنبار 

 الكٌمٌاء
عمر حمد شهاب                      . د-2   

قسم /كلٌة التربٌة للبنات/   جامعة االنبار 
  الكٌمٌاء

    

خامات المنطقة الغربٌة لتصنٌع 
.العوازل الكهربائٌة   

H01B3/08 28/12/2014  4106 773 

فاضل عطٌة جٌاد.د.ا-1 الذوات اعاله  
محمد حٌدر علٌوي.د.ا-2  
حسٌن عالء جابر.د.م-3  

قسم هندسة المواد/الجامعة التكنولوجٌة   
 

تحضٌر مادة سٌرامٌكٌة متقدمة 
تستخدم للواقٌة الشخصٌة من مواد 
.زهٌدة الثمن وبدرجة حرارة واطئة   

C04B35/00 28/12/2014  4107 774 


